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Achtergrond 
Het bieden van integrale jeugdhulp en samenwerking tussen zorg en onderwijs is het afgelopen decennium 
steeds meer de norm geworden om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten 
(Verheijden & De Lange, 2016). Als het gaat om vraagstukken over opvoeding, ondersteuning, onderwijs en 
ontwikkeling dan is het belangrijk om de problematieken van kinderen, jongeren en de gezinnen waar ze 
deel van uitmaken, niet los te zien maar in samenhang aan te pakken (Verheggen, 2018). Een van de 
geconstateerde problemen is echter dat de professionals die met deze groepen werken nog onvoldoende 
voorbereid zijn op het toepassen van nieuwe werkwijzen die noodzakelijk zijn voor een gezamenlijke 
aanpak (Larsen et al., 2014). Opleidingsprogramma’s in het mbo, hbo en wo voor pedagogiek en educatie 
zijn nog ontoereikend ingericht om hun studenten voor te bereiden op een integrale werkwijze in het 
sociale domein.  
 
Doelstelling 
Door uit te gaan van integraal samenwerken aan realistische vraagstukken uit de wijk willen we als 
opleidingen voor (ortho)pedagogische en onderwijsprofessionals beter inspelen op datgene wat van mbo-, 
hbo- en wo-studenten verwacht wordt als ze na het afronden van hun studie het praktijkveld betreden.  
 
Aanpak 
In Nijmegen bestaat al enige tijd een infrastructuur van interdisciplinaire leerwerkplaatsen vanuit de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). In collegejaar 2020/21 is in één van deze leerwerkplaatsen, Thermion 
(Lent), een project uitgevoerd waarbij studenten van de richtingen Onderwijsassistent en Pedagogisch 
medewerker (ROC Nijmegen), Pedagogiek en Pabo (HAN) en Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijswetenschappen (Radboud Universiteit) samen hebben gewerkt aan twee vraagstukken uit de 
wijk. De studenten maakten deel uit van twee geïntegreerde teams met gedeelde teamdoelen die in 
samenspraak met twee basisscholen werden geformuleerd, en aan de specifieke leerdoelen die ze binnen 
hun eigen opleiding zouden willen behalen.  
 
Onderzoeksvragen 
Bij het volgen van de verrichtingen in de leerwerkplaats stonden deze vragen centraal: 

1. Wat is de perceptie van studenten, docenten en wijkprofessionals op interdisciplinair en multilevel 
leren in de context van het sociale domein? 

2. In welke mate zijn de studenten van de verschillende opleidingen succesvol in het behalen van hun 
leerdoelen in deze onderwijsvorm, zowel op het gebied van vakspecifieke als generieke kennis en 
vaardigheden? 

 
Methode 
Aan de hand van Goal Attainment Scaling (GAS; zie Kiresuk & Sherman, 1968) hebben de studenten 
teamdoelen geformuleerd en een eigen opleidingsspecifiek leerdoel geëxpliciteerd. Deze doelen zijn aan 
het eind van het project geëvalueerd. Daarnaast hebben de studenten via een vragenlijst over 
interprofessioneel praktijkleren (Kuijer-Siebelink, 2018) gereflecteerd op hun (leer)ervaringen. Ook zijn er 
met veertien betrokkenen, waaronder studenten, docenten en wijkprofessionals, online interviews 
afgenomen. De interviews zijn volgens de principes van Grounded Theory Analysis (Glaser & Strauss, 2017) 
geanalyseerd, om te komen tot een beschrijvend model van het leren in een interdisciplinaire/multilevel 
leerwerkplaats. 
 
Opbrengsten 
Op basis van de interviews komen we tot de volgende duiding van de concepten die een rol hebben 
gespeeld in de leerwerkplaats. 

 



  
Belemmerende factoren waren in veel gevallen te verbinden aan de corona-maatregelen voor het 
onderwijs, waardoor een aantal plannen niet uitgevoerd konden worden en er maar een beperkt aantal 
wijkprofessionals betrokken kon zijn. Ook werden de vraagstellingen te beperkt bevonden, zowel door de 
studenten als door de docenten en professionals, en hebben de studenten gedurende de looptijd van het 
project soms de opleidingsspecifieke activiteiten voorrang moeten geven boven de groepsactiviteiten. 
Ondanks deze drempels geven de deelnemers toch bovenal aan dat ze trots zijn op de samenwerking, de 
leerwinst, de verbindende rol die de wijkdocenten hebben gespeeld en het gerealiseerde resultaat. Uit de 
GAS-schalen is gebleken dat de studenten niet alleen hun opleidingsspecifieke en groepsdoelen hebben 
behaald, maar ook de doelen die één of twee ambitieniveaus hoger lagen.  
 
Aanbevelingen 
De wens van de betrokkenen is om voor het vervolg van de leerwerkplaats heldere, wijkgerichte 
opdrachten te formuleren, daarbij de wijkprofessionals nog nadrukkelijker te betrekken en te zorgen voor 
een structurele plaats van het multilevel en interdisciplinair leren in de curricula en formatie van de 
deelnemende opleidingen.  
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Over de grenzen van de opleiding heen

Opleidingsspecifieke studentkenmerken, kijkje in elkaars keuken nemen, leren van 
elkaar, vakinhoudelijke kennis, voorbereiding op werkveld, persoonlijke competenties, 
elkaars expertise kennen, gelijkwaardigheid, generieke competenties

Interdisciplinair samenwerken

Gezamenlijk, elkaar aanvullen, taakverdeling, vooroordelen beslechten, waardering

Verschillende perspectieven op maatschappelijke problemen

Ontwikkeling kind van meerdere kanten bekijken, praktijk versus theoriegericht, 
uitwisseling, overeenkomstige thema's, zien welke kennis je zelf mist

Verbinding

Doorstromen als optie, overlap in studentgroepen, mogelijkheden voor doorstuderen 
zien, vergelijkbare opleidingsdoelen

Realistische opdracht uit/in de praktijk

Het belang van een passende vraag, door onderzoek meer inzicht, betekenisvolle 
uitkomst
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